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INFORMACJE SYGNALNE 

22.09.2022 r. Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie 
styczeń–czerwiec 2022 r. 

W 1 półroczu 2022 r. wyniki finansowe instytucji 
kultury były wyższe w porównaniu z uzyskanymi 
w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 23,2%. 
Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 24,5%.  

 23,2% 
Wzrost przychodów ogółem r/r 

Przychody ogółem badanych instytucji kultury w 1 półroczu 2022 r. były wyższe o 23,2% od 
osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 5 769,8 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,2% sta-
nowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,6% – pozostałe 
przychody operacyjne oraz 0,2% – przychody finansowe. Ponad 25% przychodów ogółem sta-
nowiły przychody ogółem instytucji kultury z województwa mazowieckiego.  

Przeciętnie na 1 instytucję kultury przychody ogółem wyniosły 1 228,1 tys. zł. Największe przy-
chody ogółem na 1 jednostkę osiągnęły instytucje kultury w województwie mazowieckim – 
2 254,1 tys. zł, natomiast najmniejsze w województwie lubelskim – 598,8 tys. zł. 

Koszty ogółem w badanym okresie były wyższe o 25,5% od poniesionych rok wcześniej i wy-
niosły 5 428,7 mln zł. W strukturze tych kosztów 98,8% stanowiły koszty operacyjne, 1,1% – po-
zostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Ponad 24% kosztów ogółem stanowiły 
koszty ogółem instytucji kultury z województwa mazowieckiego. 

Państwowe instytucje kultury osiągnęły w 1 półroczu 2022 r. przychody ogółem w wysokości 
1 051,3 mln zł, natomiast przychody ogółem samorządowych instytucji kultury wyniosły 
4 718,5 mln zł. 

Przychody ogółem gminnych 
instytucji kultury w 1 półro-
czu 2022 r. wyniosły 
3 344,7 mln zł 

Tablica 1. Wyniki finansowe instytucji kultury  

Wyszczególnienie 
01–06 2021 01–06 2022 

01–06 2021=100 
w mln zł 

Przychody ogółem 4 682,3 5 769,8 123,2 

Koszty ogółem 4 324,8 5 428,7 125,5 

Wynik finansowy brutto 357,5 341,1 95,4 

Wynik finansowy netto 356,9 340,3 95,3 

Zysk netto 425,2 424,0 99,7 

Strata netto 68,3 83,8 122,6 

Nakłady inwestycyjne 460,6 573,4 124,5 

Nakłady na wartości niematerialne 
i prawne 9,3 9,8 104,9 
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Wynik finansowy brutto instytucji kultury wyniósł 341,1 mln zł (zysk brutto 424,6 mln zł, strata 
brutto 83,5 mln zł). Wynik finansowy netto instytucji kultury wyniósł 340,3 mln zł (wobec 
356,9 mln zł przed rokiem), przy jednoczesnym spadku zysku netto (o 0,3%) i wzroście straty 
netto (o 22,6%). 

W 1 półroczu 2022 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez instytucje kultury były wyższe 
o 24,5% niż rok wcześniej i wyniosły 573,4 mln zł. Prawie 27% nakładów inwestycyjnych ogółem 
stanowiły nakłady inwestycyjne instytucji kultury z województwa mazowieckiego. 

Nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządowe instytucje kultury wyniosły 361,6 mln zł, 
tj. 63,1% ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych. 

Wynik finansowy netto insty-
tucji kultury w 1 półroczu 
2022 r. wyniósł 340,3 mln zł 

Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnych instytucji kultury według form prawnych 
w 1 półroczu 2022 r. 

Nakłady poniesione przez instytucje kultury na wartości niematerialne i prawne zwiększyły się 
w porównaniu z 1 półroczem 2021 r. o 4,9% i wyniosły 9,8 mln zł. Największe nakłady poniosły 
instytucje kultury z województwa mazowieckiego (60,9% ogółu). 

Tablica 2. Przychody ogółem i koszty ogółem instytucji kultury według wybranych działów 
i klas PKD w 1 półroczu 2022 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

instytucji 
kultury 

Przychody 
ogółem 

Koszty  
ogółem 

w mln zł 

Ogółem 4 698 5 769,8 5 428,7 

własność jednostek samorządowych 4 625 4 718,5 4 480,1 

własność państwowa 73 1 051,3 948,6 

w tym:    

działalność twórcza związana z kulturą 
i rozrywką 2 319 3 509,3 3 309,9 

w tym:    

działalność związana z wystawia-
niem przedstawień artystycznych 152 1 075,0 1 064,5 
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Tablica 2. Przychody ogółem i koszty ogółem instytucji kultury według wybranych działów 
i klas PKD w I półroczu 2022 r. (dok.) 

Wyszczególnienie 
Liczba 

instytucji 
kultury 

Przychody 
ogółem 

Koszty  
ogółem 

w mln zł 

działalność obiektów kulturalnych 2 156 2 348,9 2 165,9 

działalność bibliotek, archiwów, muzeów 
oraz pozostała działalność związana 
z kulturą 2 373 2 180,7 2 039,6 

w tym:    

działalność bibliotek i archiwów 1 978 977,8 924,3 

działalność muzeów 387 1 169,6 1 084,8 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane na podstawie formula-
rza o symbolu F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.



Opracowanie merytoryczne:  
Urząd Statystyczny w Krakowie 

Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 
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Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

Wydział Współpracy z Mediami 

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

stat.gov.pl 

@GUS_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

gus_stat 

glownyurzadstatystycznygus 

glownyurzadstatystyczny 
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